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ไฮไลท.์..บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ 

 ไฮไลท.์..พกัโรงแรมระดบั 4ดาว  

 ไฮไลท.์..สมัผสัเมืองตากอากาศของเวียดนาม สุดฟิน!!! 

วนัแรก    กรุงเทพ – ดาลดั –ฟานเทยีต – มุยเน่ – ล  าธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง 

07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบิน

ไทยเวียดเจ็ทแอร ์Thai Viet Jet Air โดยมีเจา้หน้าที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ  

11.10 น. น าท่านเดินทางสูเ่มือง ดาลดั โดยเที่ยวบินที่ VZ940 
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12.55 น. เดินทางถึงเมืองดาลดั เมอืงดาลดัตัง้อยู่ในตลาดลามดง ทางภาคใตต้อนบนของเวยีดนาม ชื่อ ดาลดั มาจากค า 

2 ค า คือ ดา หมายถงึ แหลง่ก าเนิดหรือแมน่ า้กามล ีส่วนค าวา่ ลดั เป็นชื่อของชนกลุม่นอ้ยเผ่าหนึ่งที่อาศยัอยู่

ที่นี่ เมอืงแห่งนี้ต ัง้อยู่ท่ามกลางขนุเขา ปกคลุมไปดว้ยทวิสน ทะเลสาบ และป่าไมบ้นที่ราบสูงลามเวยีต ถดัจาก

แม่น า้กามล ีมคีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 1,500 เมตร อุณหภูมเิฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซยีส 

นบัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคของเวียดนาม และไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลิช ัว่นิ

รนัดร ์จากความงดงามและเงียบสงบ ท าใหค้ร ัง้หนึ่งชนชัน้ปกครองชาวฝรัง่เศสเคยคิดจะสรา้งใหเ้ป็นเมือง

หลวงของสมาพนัธรฐัอินโดจีนที่เป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส ในตอนปลายศตวรรษที่ 19 แต่หลงัจากส ารวจ

พื้นที่แลว้ก็ไมไ่ดจ้ดัตัง้ขึ้น แต่สรา้งเป็นศูนยว์จิยัทางการเกษตรและอุตุนิยมวทิยาขึ้นที่นี่ 

บ่าย บริการอาหารกลางวนั ++ เมนูเฝ๋อเวียดนาม (ม้ือท่ี 1) 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองมยุเน่ เมอืงชายหาดรมิทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) เดนิทางถงึ เมืองฟานเทียต เป็นเมอืงชายทะเลตาก

อากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามสวยงามและมชีื่อเสยีงทางภาคใต ้

ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวถิีชีวติความ

เป็นอยู่ของชาวเวียดนาม จากนัน้น าท่าน ชมแกรนด์แคนย่อนแห่ง

เวียดนาม ล าธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกดัเซาะของน า้และ

ลมเป็นล าธารลกึกว่า 20 เมตร เปิดใหเ้ห็นช ัน้ของดนิและทรายหลากสี ซึ่งท ัง้หมดลว้นเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาต ิสมควรแก่เวลา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลทรายแดง  ทีเ่กดิจากการรวมตวักนัของทรายสี

ชมพูแดงจนเป็นลานทรายกวา้งทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงมยุเน่  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
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หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั PEACH RESORT ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า  เชิญท่านพกัผ่อนหรือท่องราตรีตาม

อธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง มยุเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลดั – นัง่รถราง – น ้ าตกดาทนัลา - กระเชา้ไฟฟ้า – วดัจรุก๊เลมิ - วดัมงักร   

 ชอปป้ิงถนนคนเดินเมืองดาลดั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู ่ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสขีาวกระจ่างตากวา้งใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหน

จะเห็นเพยีงผืนทรายและทอ้งฟ้าเท่านัน้ ไม่ไกลกนัมแีหล่งน า้จืด (โอเอซิส) ส  าหรบัใหน้กัท่องเที่ยวใช ้

พกัผ่อน  ถ่ายรูป และชมววิ ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรอื

รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกบัการเล่นแซนดดู์นลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 

เมตร  (ค่าใชจ้า่ยในการนัง่รถจิ๊บ 1คนั นัง่ได ้4-5ท่าน ราคาท่านละ 300 บาท) 
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จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยงั เมืองดาลดั อยู่ในจงัหวดัลามดงดาลดัเป็นอีกหนึ่งเมอืงตากอากาศที่มี

ชื่อเสยีงอนัและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากต ัง้อยู่บนที่สูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 

1,500 เมตร ท าใหอ้ากาศเยน็สบายตลอดท ัง้ปีแมก้ระท ัง้ในฤดูรอ้น อณุหภูมเิฉลีย่ประมาณ 15-25 องศา

เซสเซียส แวดลอ้มดว้ยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม ้อาคารบา้นเรือนต่างๆปลูกสรา้งรูปแบบ

สถาปตัยกรรมฝรัง่เศส เนื่องจากในสมยัอาณานิคม Alexdra Yersin  ไดค้น้พบเมอืงดาลดั และเหน็ว่า

บรรยากาศค่อนขา้งด ีทางฝร ัง่เศสจงึไดเ้ขา้มาพฒันาและสรา้งเมอืงดาลดั เพื่อใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศ

ส าหรบัชาวฝร ัง่เศส  

เที่ยง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากนัน้น าท่าน นัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่า

อนัร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและ

สมัผสักบัความสวยงามของ น ้ าตกดาทนัลา (Thac 

Datanla) น า้ตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มชีื่อเสียง อีกหนึ่ง

ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลดัที่ไมค่วรพลาด!! 

จากนั้น  น าท่ าน เดินท าง สู่  

สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิล

คาร  ์กระเชา้ไฟฟ้าแห่งนี้ เป็น

กระเชา้ไฟฟ้าที่ทนัสมยัที่ สุด

ของประเทศเวยีดนาม  และมี

ความปลอดภยัสูงที่สุดท่านจะ

ได ้ชมววิ ของเมอืงดาลดั ที่มองเห็นได ้ท ัง้เมอืง ที่ต ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา

อนัสวยงาม  จากนัน้น าท่าน ชม วดัจรุก๊เลิม เป็นวดัที่สรา้งอยู่บนเนินเขา

เหนือ ทะเลสาบเตวยีนลาม แวดลอ้มไปดว้ยใบไมด้อกไม ้นานาพนัธุ ์กบั

ทวิสนที่ยนืตน้ตระหงา่นปกคลุมทุกหุบเขา จากนัน้ น าท่านชม เจดียม์งักร 

(dragon pagoda) เป็นวดัพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม 

ภายในประกอบไปดว้ยหอระฆงัที่สูงที่สุดในเวยีดนามที่มคีวามสูงถงึ 37 เมตร และผนงัดา้นบนภายในวหิารยงั

มภีาพจติรกรรมฝาผนงัสสีนัสดใส บอกเลา่เรื่องราวพทุธประวตัิต ัง้แต่ประสูติ ตรสัรู ้และปรินิพพาน นอกจากนี้ 

ผูท้ี่มาเยอืนยงัสามารถผ่อนคลายอารมณ ์ไดจ้ากการชมทะเลสาบเลก็ ๆ และสวนดอกไมไ้ดอ้กีดว้ย 

เยน็            บรกิารอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร Huong Rung Restaurant  ... พรอ้มเสรฟิไวน์ดาลดั.. 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ย่าน ชอ้ปป้ิงตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมอืงดาลดัใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ นานาชนิดตาม

อธัยาศยั เขา้ที่พกั  LA SAPINETTE HOTEL หรอืเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สี ่    สวนดอกไฮเดรนเยยี Garden Hydrangeas - สนามบิน 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ น าท่านชม สวนไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas จะออกดอกไฮ

เดรนเยยีตลอดท ัง้ปี เนื่องจากสภาพอากาศในดาลดัค่อนขา้งเยน็ ภายใน

จะมคีวามเป็นสวนข ัน้บนัไดลดหล ัน่ของไปตามเขา ระหว่างพุ่มก็จะมี

ทางเดนิเลก็ๆ ที่เราสามารถเขา้ไปแลว้ถ่ายรูปได ้หรือบางจุดเคา้มเีป็น

บนัไดสูงๆ ใหเ้ราปีนขึ้นไปนัง่ถ่ายรูปไดด้ว้ย จากตอนแรกที่เป็นสวน

ดอกไมเ้พื่อขายดอกไม ้ตอนนี้กลายเป็นสวนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปในตวัแลว้  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน

เดินทางสูส่นามบินดาลดั  

13.35 น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941 

15.20 น.  เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี่ยว จ  านวนท่ีนัง่ 

08-10 APR 19 10,999 10,999 2,500 20+1 

10-12 APR 19 9,598 9,598 2,500 20+1 

17-19 APR 19 9,598 9,598 2,500 20+1 

22-24 APR 19 9,598 9,598 2,500 20+1 
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วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี่ยว จ  านวนท่ีนัง่ 

13-15 MAY 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

20-22 MAY 19 9,598 9,598 2,500 20+1 

27-29 MAY 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

12-14 JUN 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

14-16 JUN 19 9,598 9,598 2,500 20+1 

19-21 JUN 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

13-15 JUL 19 10,998 10,998 2,500 20+1 

22-24 JUL 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

27-29 JUL 19 11,998 11,998 2,500 31+1 

10-12 AUG 19 10,998 10,998 2,500 31+1 

12-14 AUG 19 9,598 9,598 2,500 20+1 

28-30 AUG 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

18-20 SEP 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

09-11 OCT 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

11-13 OCT 19 10,998 10,998 2,500 20+1 

12-14 OCT 19 11,998 11,998 2,500 31+1 

14-16 OCT 19 9,598 9,598 2,500 20+1 
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วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี่ยว จ  านวนท่ีนัง่ 

16-18 OCT 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

18-20 OCT 19 10,998 10,998 2,500 20+1 

19-21 OCT 19 10,998 10,998 2,500 20+1 

21-23 OCT 19 9,598 9,598 2,500 20+1 

23-25 OCT 19 9,598 9,598 2,500 20+1 

26-28 OCT 19 9,598 9,598 2,500 20+1 

28-30 OCT 19 8,999 8,999 2,500 20+1 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 
ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์

ค่าทวัรไ์ดใ้นทุกกรณี 
 
หมายเหตุ :  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบนิช่วงเทศกาล เมือ่จองทวัร ์ไมส่ามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง เลือ่นวนัเดนิทางได ้และ/หรือ 

ขอคืนเงนิค่าทวัร ์ค่าจองทวัร ์

2.กรุป๊ออกเดนิทางตอ้งมจี  านวนไมต่ า่กวา่ 15 ท่านขึ้นไป  

3.บริษทัฯขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นอตัราค่าบรกิาร เนื่องจากค่าภาษ ีเซอรช์ารท์น า้มนัสายการบนิปรบัขึ้น และ/หรือมผีลมาจาก

อตัราแลกเปลีย่น  

4.กรณีที่ท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบนิภายในประเทศกรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท าการจอง มฉิะนัน้ บริษทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น  

อตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ –ดาลดั - กรุงเทพ ชัน้ประหยดั  

• ค่าน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 20 กิโลกรมั 

• ค่าภาษสีนามบนิกรุงเทพฯ และ ดาลดั 

• ค่าที่พกัโรงแรม  พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
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• ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ  

• ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และ รายการทวัรต์ลอดรายการ  

• อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ที่ระบุไวใ้นรายการ  

• ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท ตามเงอืนไขของบริษทัประกนัภยัที่บริษทัใชบ้ริการ  

อตัราน้ีไมร่วม   

• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ,  ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัที่ไมร่ะบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน า้หนกัเกิน 20 กิโลกรมั  

• ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัที่ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น หวัหนา้ทวัรไ์ทย คนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท / วนั / คน   

(รวม 3 วนั = 600 บาท / ลูกคา้ 1 ท่าน) 

เอกสารที่ประกอบการเดนิทาง หนงัสอืเดนิทางเหลอือายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอายุ และเหลอืหนา้วา่ง

ติดกนัอย่างนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาท ที่เหลอืช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั  

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์  าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดั

จาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น เนื่องจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนังสอืเดินทาง 

*** กรุณาสง่ส าเนาหนังสอืเดินทางใหบ้ริษทัฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพื่อทางบริษทัฯ จะไดส้ง่ใหท้างสายการบินเพื่อออก

ตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป (นับจากวนัออก

เดินทาง) และตอ้งเหลอืหนา้วา่งส าหรบัแสตมป์วซ่ีามากกวา่ 2 หนา้ข้ึนไป   

หมายเหตุ :  

 กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน,  

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  
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6. ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเงือ่นไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นที่พอใจก่อนช าระค่าบริการ ท ัง้นี้ เพือ่เป็นประโยชนแ์ก่

ตวัท่านและสมาชิกเอง และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านได ้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ในบริษทัฯ ก าหนด 

7. รายการนี้ เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรมได ้ 

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที่เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส  าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7วนัก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การขบัรถในเวยีดนาม จ ากดัความเร็ว ไมเ่กิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พื้นที่) 

13. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14. ทางบริษทัฯ ซึง่ไมอ่าจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่ อาท ิการนดัหยุดงาน จลาจล 

เหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมอืง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ ซึง่อาจจะท าใหท้างสายการบนิงดเวน้การบนิตามเวลาที่ก าหนด และ/

หรือตารางเวลาบนิของสายการบนิที่ใชใ้นเที่ยวบนินัน้ๆ ไมส่ามารถเดนิทางตามเวลาที่ก าหนด โดยค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นจาก

ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้จากอุบตัิเหตุต่างๆ ฯลฯ รวมถงึการตอบปฏเิสธ

การเขา้และออกเมอืงจากทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง อนัเนื่องมาจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรือเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ

การถกูปฏเิสธในทุกกรณี โดยท ัง้นี้ทางบริษทัจะยดึผลประโยชนท์ุกท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

“ความสขุของท่าน  คอืงานบรกิารของเรา” 
 


